EK-1
VADELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR:
SATICI: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO),
.......................................................Şube Müdürlüğü
ALICI : ....................................................................
2- KONUSU: Cinsi, nev’i ve çeşidi belirtilen emtianın vadeli bedel mukabilinde satışıdır.
Cinsi: KURU İNCİR
3- MİKTAR- FİYAT VE ÖDEME:
Sözleşme miktarı …….. kg, sözleşme bedeli (Yazı ve rakam ile):.....................................’dır.
ŞUBESİ

İŞYERİ

DEPO
NO

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN
MİKTARI
(Kg)

SATIŞ FİYATI
(KDV Hariç,
TL/Kg)

SÖZLEŞME BEDELİ
(KDV Hariç ,TL)

ÖDEME TARİHİ

KDV ve borsa tescil ücreti ile sözleşme damga vergisi TMO'ya peşin olarak ödenmiştir. Sözleşme
bedeli sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 gün içinde ödenecektir. Vade sonunda ödenmediği
takdirde teminatı nakde çevrilecektir. Ödeme vadesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi
halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar ödenmiş olacaktır.
4- TESLİM YERİ VE ZAMANI:
Teslimatlar depo bazında günlük asgari 20 ton yükleme esasına göre yapılacaktır.
ŞUBESİ

İŞYERİ

DEPO
NO

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN
MİKTARI
(Kg)

TESLİM
ZAMANI

Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından yukarıda belirtilen işyeri depolarından, süresi içerisinde teslim
alınacaktır. Süresi içerisinde alamadığı takdirde teslim alınamayan ürün için ek süre verilir. Depoda
kaldığı sürece günlük 50,00 TL/Ton/Gün depo kirası alınır.
Verilen ek süre sonunda ürün teslim alınmadığı takdirde, sözleşme fesh edilerek teslim edilen mal
bedelini en geç fesih tarihini takip eden ilk mesai günü saat 15:00’a kadar TMO hesaplarına
yatırmaması durumunda vade sonlandırılarak teminat mektubu nakde çevrilerek tahsilat yapılır.
Olumsuz hava şartlarından veya satıcıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslimat
yapılamaması halinde bu durum satıcı ile alıcı temsilcisi tarafından tutanağa bağlanır ve teslimat
yapılamayan gün sayısı son teslimat tarihine eklenir.
5-TESLİM ŞARTLARI:
Satışlar; alıcı vasıtalarına (kamyon vb.) dökme veya alıcıya ait kasalarda yapılır. Teslimatta, TMO’ca
yapılan tartı esastır.
Teslimat mesai günlerinde yapılır. Ancak, alıcı tarafından tatil günlerinde teslimat yapılması talebinde
bulunulması ve bu talebin satıcı tarafından uygun görülmesi halinde, fazla mesai yapılır ve Alıcıdan
çalışan personel için fazla mesai ücreti alınmaz.
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Teslim yerinde stok yetersizliği olması halinde sözleşme fesih olunur ve teslim edilmiş miktar
üzerinden hesap tasfiyesine gidilir.
Teslimatta Alıcının hazır bulunması esastır. Alıcı tarafından malın teslim alınması için vekil tayin
edilebilir. Vekil, sözleşme ile aynı yıla ait yetki belgesinin aslını Satıcıya ibraz etmek zorundadır.
Teslimattan sonra kalite ve/veya miktar konusunda yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Kalite
TMO deposunda nihaidir.
6-MÜCBİR SEBEPLER:
Genel seferberlik, grev, savaş veya satıcı tarafından mücbir sebep olarak kabul edilecek nedenlerden
dolayı satıcı malı teslim etmeyebilir. Teslim edilmemiş malın bedeli alıcı hesabına iade edilir.
7- HESAP TASFİYESİ:
Hesap tasfiyesi 90 günlük vade sonunda yapılacak olup, alıcı 90. günün resmi tatil gününe denk
gelmesi halinde takip eden ilk iş günü saat 15:00’a kadar TMO’ya tüm borçlarını ödemiş olacaktır.
Alıcı; stok yetersizliği, mücbir sebepler veya sözleşmenin satıcı tarafından feshi nedenleriyle teslim
edilmeyen mala tekabül eden KDV tutarları için faiz talep edemez.
Herhangi bir nedenle satıcının (TMO), alıcıdan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu
tarihten tahsil tarihine kadar olan süre için yıllık % …. oranı üzerinden hesaplanacak faiz, alıcıdan
tahsil edilir.
8- VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR:
Bu sözleşme ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm
masraflar alıcıya ait olacaktır.
9- KANUNİ İKAMETGAH:
Alıcının kanuni ikametgâhı aşağıda belirtilmiştir. Gerekli hallerde bu adrese yapılacak tebligatlar
alıcıya yapılmış sayılacaktır.
Adres:...................................................................
Telefon no: ...........................................................
Faks no

: ..........................................................

Vergi Dairesi Adı ve Numarası:.............................
10- İHTİLAFLAR:
Alıcının yukarıda belirtilen adresine yapılacak tebligatlar Alıcıya yapılmış sayılacaktır.
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf, ………. Mahkemeleri ve İcra
Müdürlüklerinde çözümlenecektir.
Bu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer.
İş bu sözleşme 10 maddeden ibaret olup .../…/2021 tarihinde 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiştir.
SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ :

SATICI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

ALICI
Adı-Soyadı-Ticaret Unvanı
Adresi-İmza-Tarih-Kaşe
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